
REKTORSKI ZBOR          
Sveučilište u Dubrovniku 
Ćira Carića 4. 
20000 Dubrovnik 
 
Ur. Broj: RZ-01-02- 1500/ 5 -2006. 
Dubrovnik, 13. studenoga 2006.       
 

 
Z A P I S N I K 

 
s 2. sjednice Rektorskog zbora u akademskoj 2006./2007. godini, 
održane 8. studenoga 2006. godine na Ekonomskom fakultetu 
Sveučilišta u Zagrebu, Kennedijev trg 8, Zagreb, s početkom u 14:00 sati. 
 
Nazočni članovi Rektorskog zbora: 
1. prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš, rektor Sveučilišta u Zagrebu, 
2. prof. dr. sc. Zdravko Lenac, prorektor Sveučilišta u Rijeci u ime 

rektora akademika Daniela Rukavine,  
3. prof. dr. sc. Ivan Pavić, rektor Sveučilišta u Splitu, 
4. prof. dr. sc. dr. h. c. Gordana Kralik, rektorica Sveučilišta J. J. 

Strossmayera u Osijeku,  
5. prof. dr. sc. Damir Magaš, rektor Sveučilišta u Zadru,  
6. prof. dr. sc. Mateo Milković, rektor Sveučilišta u Dubrovniku, 

predsjednik Rektorskog zbora, 
7. prof. dr. sc. Marčelo Dujanić, privremeni rektor Sveučilišta Jurja 

Dobrile u Puli. 
 
Te:   
1. prof. dr. sc. Mladen Havelka, predstavnik Vijeća veleučilišta i visokih 

škola, 
2. prof. dr. sc. Frano Ljubić, rektor Sveučilišta u Mostaru, 
3. prof. dr. sc. Branko Jeren, tajnik RZ za međunarodnu suradnju. 
 
Nazočni predstavnici Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa: 
1. prof. dr. sc. Dragan Primorac, ministar znanosti, obrazovanja i 

športa, 
2. prof. dr. sc. Slobodan Uzelac, državni tajnik za visoko obrazovanje, 
3. prof. dr. sc. Dražen Vikić – Topić, državni tajnik za znanost, 
4. Stanislava Rogić, dipl. oec., tajnica Ministarstva znanosti 

obrazovanja i športa, 
5. prof. dr. sc. Radovan Fuchs, pomoćnik ministra za međunarodnu 

suradnju,  
6. dr. sc. Zrinka Kovačević, pomoćnica ministra za vosoko obrazovanje, 
7. Stipe Mamić, dipl. oec. pomoćnik ministra za financije,  



8. Ivana Hajsan,  dipl. iur., pomoćnica ministra za normativne i 
upravno-pravne poslove,  

9. Vito Turšić, dipl. iur.,  Ministarstvo  znanosti, obrazovanja i športa. 
 
 
Ostali nazočni: 
1. prof. dr. sc. Vjekoslav Jerolimov, prorektor Sveučilišta u Zagrebu, 
2. prof. dr. sc. Tihomir Hunjak, prorektor Sveučilišta u Zagrebu, 
3. prof. dr. sc. Jasmina Havranek, v.d. ravnateljica Agencije za znanost 
i visoko obrazovanje, 
4. Višnja Petrović, dipl. ing., Agencija za znanost i visoko obrazovanje, 
5. Goran Grubišić, prof., Agencija za znanost i visoko obrazovanje,  
6. mr. sc. Sandra Bezjak, Agencija za znanost i visoko obrazovanje, 
7. Danijela Mašić, Agencija za znanost i visoko obrazovanje, 
8. Emita Blagdan, prof. Agencija za znanost i visoko obrazovanje, 
9. dr. sc. Viktor Sučić, Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci, 
10. dr. sc. Mladen Petravić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, 
11. dr. sc. Ivica Grković, Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu, 
12. dr. sc. Milan Sak-Bosnar, Odjel za kemiju Sveučilišta J.J. 
Strossmayera u Osijeku, 
13. dr. sc. Frano Barbir, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i 
brodogradnje Sveučilišta u Splitu, 
14. dr. sc. Biserka Mulac Jeričević, Medicinski fakultet Sveučilišta u 
Rijeci, 
15. dr. sc. Damir Ćavar, Sveučilište u Zadru, 
16. dr. sc. Ivica Kopriva, Institut Ruđer Bošković u Zagrebu, 
17. Antonella Lovrić, dipl. iur., glavna tajnica Sveučilišta u Zadru, 
18. Olga Šarlog-Bavoljak, dipl. iur., akademska tajnica Sveučilišta u 
Zagrebu,  
19. Zdenka Barišić, dipl. iur., glavna tajnica Sveučilišta J. J. 
Strossmayera u Osijeku,  
20. Roberta Hlača–Mlinar, dipl. iur., glavna tajnica Sveučilišta u Rijeci, 
21. Dalibor Ivušić, dipl. iur., glavni tajnik Sveučilišta u Dubrovniku. 
 
Predsjednik RZ otvorio je sjednicu, pozdravio sve nazočne i dao riječ prof. 
dr. sc. Draganu Primorcu, ministru znanosti, obrazovanja i športa. Prof 
dr. sc. Dragan Primorac pozdravio je sve nazočne, a posebno novog člana 
RZ,  privremenog rektora Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli prof. dr. sc. 
Marčela Dujanića te nazočne znanstvenike – povratnike iz inozemstva. 
Naglasio je da je Program povratka znanstvenika iz inozemstva započeo 
prije dvije godine, ali radi sporosti administracije neki povratnici su 
čekali godinu dana na odobrenje projekta. U tijeku je povratak 18 
znanstvenika, a još ih je 26 najavilo povratak. Ministar je pozvao nazočne 
znanstvenike–povratnike kojima su odobreni projekti da potpišu ugovore. 
Ugovore su potpisali: 
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dr. sc. Viktor Sučić (Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci), dr. sc. 
Mladen Petravić (Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci), dr. sc. Ivica 
Grković (Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu), dr. sc. Milan Sak-
Bosnar  (Odjel za kemiju Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku), dr. 
sc. Frano Barbir (Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje 
Sveučilišta u Splitu), dr. sc. Biserka Mulac-Jeričević (Medicinski 
fakultet Sveučilišta u Rijeci), dr. sc. Damir Ćavar (Sveučilište u Zadru) i 
dr. sc. Ivica Kopriva (Institut Ruđeraa Boškovića u Zagrebu). 
 
Ministar je nadalje izvijestio da je pripremljen prijedlog da se rektorima 
sveučilišta i  prvom predsjedniku Nacionalnog vijeća za visoko 
obrazovanje dodijele priznanja predsjednika RH za rezultate ostvarene u 
uvođenju i primjeni Bolonjske deklaracije na hrvatskim visokim 
učilištima.  
U vezi sa znanstvenim projektima, Ministar je rekao da je elektronsku 
aplikaciju prošlo oko 2.700 projekata, a od toga broja svega 5%, tj. 140 
još nije recenzirano. Zamolio je RZ da na svoju sljedeću sjednicu uvrsti i 
točku u vezi s raspodjelom financijskih sredstava za projekte te utvrdi 
koji postotak odobrenih sredstava za projekt ide instituciji, a koji 
znanstvenicima koji rade na projektu. S obzirom da je krajnji rok za 
donošenje takve odluke 15. prosinca 2006., predložio je da se rektori 
međusobno prethodno dogovore i dostave MZOŠ zajednički prijedlog.  
Na kraju Ministar je izvijestio RZ da su u pripremi veliki projekti 
kapitalne izgradnje i to projekt Sveučilišnog kampusa na  Borongaju u 
Zagrebu, druge faze izgradnje kampusa u Splitu i Osijeku te nastavak 
započetih kapitalnih ulaganja u Zadru, Dubrovniku i Rijeci.  
Predsjednik RZ zahvalio se Ministru i istaknuo da su sve ove aktivnosti 
za akademsku zajednicu vrlo stimulativne, a primjer znanstvenika-
povratnika obećavajući za daljnji poticaj razvoja znanosti u Hrvatskoj. 
Treba svakako nastaviti i s otvaranjem novih razvojnih radnih mjesta jer 
se time otvara mogućnost podmlađivanja nastavnog kadra. Rektor se na 
kraju u ime RZ zahvalio Ministru na prijedlogu za priznanja pedsjednika 
RH. Nakon uvodnog dijela sjednice jednoglasno je utvrđen 
 
 

DNEVNI RED 
 
 

1. Prihvaćanje zapisnika s 1. sjednice Rektorskog zbora održane  16. 
listopada 2006. u Zagrebu, 

2. Izviješće o radu Agencije za znanost i visoko obrazovanje, 
3. Izbori za Studentski zbor, 
4. Kriteriji raspodjele novčanih sredstava za stambene kredite, 
5. Financiranje poslijediplomskih doktorskih studija, 
6. Ispravak odluka o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne 

djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna i nastavna 
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zvanja te umjetničko-nastavna i nastavna zvanja u područjima 
umjetnosti, 

7. Problematika u vezi s izravnim upisom studenata po članku 53. 
Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i 
članova njihovih obitelj, 

8. Različito. 
 
 
Ad. 1. Predsjednik RZ pročitao je  zaključke iz zapisnika s 1. sjednice RZ 
u akademskoj 2006./2007. održane 16. listopada 2006. u Zagrebu. 
Budući da nije bilo primjedbi, zapisnik je jednoglasno prihvaćen. 
 
Ad. 2.  Prof. dr. sc. Jasmina Havranek, v. d. ravnateljice Agencije za 
znanost i visoko obrazovanje zahvalila se što je izviješće Agencije 
uvršteno u dnevni red ove sjednice RZ. Izviješće je dostavljeno članovima 
RZ uz poziv  za sjednicu istaknula je da je Agenciju je osnovala Vlada 
RH, u početku je imala jednu zaposlenu osobu (J. Havranek), a danas ih 
ima 27. Predstavila je svoje suradnike, nazočne na sjednici i to Sandru 
Beziak, načelnicu Odjela za visoko obrazovanje, Emitu Blagdan, 
načelnicu ENIC/NARIC ureda, Višnju Petrović, načelnicu Odjela za 
kvalitetu i Gorana Grubišića načelnika Odjela analitike i statistike.  
Načelnici odjela ukratko su predstavili rad svojih odjela i probleme s 
kojima se u radu susreću. 
Prof. dr. sc. I. Pavić utvrdio je da je Agencija u organizacijskom smislu u 
kratkom vremenu napravila veliki posao. Mrežu visokih učilišta treba što 
prije sagledati i utvrditi pravce djelovanja kako se ne bi dogodila 
„rumunizacija“ visokog obrazovanja u Hrvatskoj. Prof. dr. sc. Damir 
Magaš u načelu se složio s predloženim zaključcima Agencije ali je 
postavio upit koliko je realno očekivati njihovu realizaciju. Sustav 
MOZVAG-a na Sveučilištu u Zadru dobro funkcionira, ali određenih 
problema ima sa sustavom ISVU. Prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš istaknuo je 
kako je dobro da se Agencija i organizacijski i kadrovski kompletirala i 
očekuje da će davati stručnu pomoć nacionalnim vijećima i visokim 
učilištima. Međutim, primijetio je da se u predloženim zaključcima 
Agenciji daju ovlasti nadzora nad visokim učilištima. Sveučilište u 
Zagrebu kao autonomno Sveučilište ne vjeruje da će biti nadzirano. 
Nadalje matična povjerenstva odgovorna su područnim vijećima, a 
područna vijeća su odgovorna nacionalnim vijećima.  Nacionalna vijeća 
postavlja Sabor. Agencija je odgovorna za što bolju organizaciju 
profesionalne podrške i nije za očekivati da će ona voditi brigu o kvaliteti 
rada matičnih povjerenstava. Predsjednik RZ istaknuo je da predloženi 
zaključci predstavljaju viđenje same Agencije, a RZ ih može primiti na 
znanje te donijeti svoje zaključke. Prof. dr. sc. Gordana Kralik rekla je 
kako zaključci predstavljaju dosadašnju opservaciju problema u radu 
koje svi zajedno prolazimo. U vezi s osnivanjem novih visokih učilišta 
razvoj se ne može zaustaviti, ali može se dati mišljenje o tome. Predložila 
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je da se izviješće Agencije primi na znanje, a da svi rektori u svojim 
sredinama učine sve da se uočene nepravilnosti isprave. S. Rogić 
istaknula je kako bi bilo dobro da  Agencija, sveučilišta i MZOŠ koriste 
zajedničke baze podataka s čime se složio i prof. dr. sc. Tihomir Hunjet.  
Prof. dr. sc. Zdravko Lenac istaknuo je kako u svijetu nema sveučilišnog 
integriranog sustava baze podataka, a kao ključni problem istaknuo je 
urušavanje i stalno spuštanje standarda kvalitete rada na visokim 
učilištima. Goran Grubišić rekao je kako je sustav MOZVAG-a napravljen 
doslovno preko noći kako bi se unijeli nastavni programi svih visokih 
učilišta usklađeni s preporukama Bolonjske deklaracije. Program je 
zamišljen za jednokratnu uporabu, nije dinamičan i zahtjeva sustavnu 
rekonstrukciju. Međutim, novi sustav treba raditi promišljeno i najprije 
utvrditi koje podatke želimo dobiti. Prof. dr. sc. Jasmina Havranek složila 
se da zaključci Agencije zapravo predstavljaju probleme koji muče 
Agenciju. Agencija posluje u skladu sa zakonom, a iz zaključaka ne 
proizlazi stav Agencije da želi nadzirati vijeća niti visokih učilišta. 
Međutim sveučilišta moraju puno toga razriješiti unutar svojih kuća u 
prvom redu pitanje interdisciplinarnosti. Ako velika sveučilišta kao što 
su Oxford i Cambridge razmišljaju kako dalje, a imaju veliku reputaciju 
u svijetu, i naša sveučilišta moraju na jednak način razmišljati kako bi 
bili kompetentni. Nakon rasprave RZ jednoglasno je donio  
 
 

Zaključak 
 
2.1. Prihvaća se izviješće Agencije za znanost i visoko obrazovanje. 
2.2. Predlaže se senatima sveučilišta da pojedinačno organiziraju 
razgovore s Agencijom na kojima će se raspraviti pitanja specifična 
za pojedino sveučilište. 
2.3. Na sjednice RZ pozivat će se ravnatelj Agencije kad na dnevnom 
redu budu pitanja u vezi s osiguranjem kvalitete studijskih 
programa ili u vezi s izgradnjom sustava visokog obrazovanja i 
znanosti Republike Hrvatske. 
2.4. Na prvoj sljedećoj sjednici RZ raspravit će se prijedlog mreže 
visokog obrazovanja u RH koji će pripremiti Povjerenstvo za razvoj 
mreže visokog obrazovanja. 
 
 
Ad. 3. Radi sve učestalijih upita studenata  prvih godina studija  koji 
ističu nelogičnost  da se izbori za njihove predstavnike obavljaju na 
samom početku akademske godine, dakle u vrijeme kad se oni 
međusobno ne mogu dovoljno upoznati, te najavljenog i u  zakonsku 
proceduru upućenog  Zakona o studentskom zboru i drugim  
studentskim organizacijama, RZ je donio 
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Zaključak 
 

Preporuča se senatima sveučilišta da se izbori za studentske 
zborove, koji su inače predviđeni za  mjesec studeni u akademskoj  
2006./2007. godini odlože i obave  početkom ljetnoga semestra te 
akademske  godine, dakle tijekom  mjeseca ožujka 2007. godine,  a 
da se do toga roka produži mandat  aktualnim  studentskim 
predstavnicima. 
 
 
Ad. 4. Nakon rasprave o mogućim kriterijima za raspodjelu novčanih 
sredstava za stambene kredite RZ je jednoglasno donio  

 
Zaključak 

 
Pri  raspodjeli novčanih sredstava za stambene kredite primijenit će 
se model koji je usvojen pri raspodjeli razvojnih radnih mjesta na 
sveučilišta. Pritom, 52 zaposlenika Sveučilišta u Splitu koji u 
proteklom razdoblju nisu dobili stambeni kredit imaju prednost, a u 
raspodjelu će se uključiti i novoosnovano Sveučilište biskupa Jurja 
Dobrile u Puli. 
 
Ad. 5. U vezi s financiranjem poslijediplomskih trogodišnjih doktorskih 
studija dr. sc. Zrinka Kovačević rekla je da MZOŠ još nije spremno o 
tome raspravljati. Prof. dr. sc. Gordana Kralik rekla je da su iznosi koje 
pojedina sveučilišta naplaćuju za doktorske studije toliko visoki da ih ne 
mogu plaćati niti asistenti zaposleni na sveučilištima, a niti njihova 
sveučilišta. Naime cijene poslijediplomskih doktorskih studija na 
Sveučilištu u Zagrebu iznose od 27.000,00 do 127.000,00 kuna. 
Stanislava Rogić predložila je da se najprije prikupe podaci na 
sveučilištima koji se doktorski studiji izvode, koliko imaju polaznika i 
kolika je cijena studija. Tek kad Ministarstvo prikupi potrebne podatke 
moći će zauzeti određeni stav u vezi s financiranjem poslijediplomskih 
studija. Nakon rasprave RZ donio je  

 
 

Zaključak 
 

U vezi s financiranjem poslijediplomskih trogodišnjih doktorskih 
studija, sva sveučilišta će dostaviti MZOŠ popis s imenima 
doktoranata, cijenu stvarnih troškova doktorskog studija po svakom 
polazniku  i visinu  iznosa školarine koja se naplaćuje od polaznika.  
 
 
Ad. 6. U N.N. broj 106 od 27. rujna 2006. objavljene su odluke o nužnim 
uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u 
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znanstveno-nastavna, nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja 
u području umjetnosti. Te odluke donio je RZ na sjednici održanoj 25. 
srpnja 2006. Budući da je u odlukama propisano da stupaju na snagu 
danom objave u N.N., a primjenjuju se od 1. siječnja 2006., dakle 
retroaktivno, predsjednik RZ predložio je da se donese ispravak tih 
odluka i da se započne s njihvom primjenom od 1. siječnja 2007. RZ 
jednoglasno je donio   
 

Zaključak 
 

1. U Odluci o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne 
djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja Urbroj: 
RZ-01-01-1500/83-2005 od 25. srpnja 2006. ispravljaju   se stavci  
1. i 3. točke VIII. koji ispravljeni glase: 
«Ova odluka stupa na snagu danom objave u Narodnim novinama, a 
primjenuje se od 1. siječnja 2007.»  
«31. prosinca 2006. prestaje važiti Odluka o nužnim uvjetima za 
ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u 
znanstveno-nastavna zvanja objavljena u Narodnim novinama  br. 
129/2005.»  
 
2. U Odluci o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne 
djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja Urbroj:  RZ-01-01-
1500/82-2005 od 25. srpnja 2006. ispravljaju  se  se stavak  1. i 3. 
točke IX. koji ispravljeni glase: 
« Ova odluka stupa na snagu danom objave u Narodnim novinama, a 
primjenuje se od 1. siječnja 2007. godine. » 
« 31. prosinca 2006. prestaje važiti Odluka o nužnim uvjetima za 
ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna 
zvanja objavljena u Narodnim novinama br. 129/2005.» 
 
3. U Odluci o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne 
djelatnosti u postupku izbora u umjetničko-nastavna i nastavna 
zvanja u području umjetnosti Urbroj:  RZ-01-01-1500/84-2005 od 
25. srpnja 2006. ispravljaju  se  se stavak  1. i 3. točke XIV. koji 
ispravljeni glase: 
«Ova odluka stupa na snagu danom objave u Narodnim novinama, a 
primjenuje se od 1. siječnja 2007. godine. » 
«31. prosinca 2006. prestaje važiti Odluka o nužnim uvjetima za 
ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u 
umjetničko-nastavna i nastavna zvanja u području umjetnosti 
objavljena u Narodnim novinama br. 129/2005.» 

 

Ad. 7.  Na prijedlog prof. dr. sc. Alekse Bjeliša RZ jednoglasno je donio 
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ZAKLJUČAK 
Rektorski zbor imenuje Povjerenstvo u sastavu prof. dr. sc. Aleksa 
Bjeliš, prof. dr. sc. Ivan Šimonović, prof. dr. sc. Smiljana Leinert-
Novosel i prof. dr. sc. Drago Žagar koje će u ime hrvatskih visokih 
učilišta s predstavnicima Ministarstva obitelji, branitelja i 
međugeneracijske solidarnosti obaviti razgovore i predložiti rješenja 
za probleme u vezi s izravnim upisom studenata na visoka učilišta 
po članku 53. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz 
Domovinskog rata i članova njihovih obitelji. 
 
 
Ad. 8. Prof. dr. sc. Damir Magaš izrazio je nezadovoljstvo planiranim 
sredstvima za kapitalna ulaganja u Sveučilište u Zadru u prijedlogu 
državnog proračuna za 2007. MZOŠ je sa Sveučilištem u Zadru postiglo 
je dogovor o dinamici kapitalnih ulaganja za razdoblje od tri godine. 
Međutim, tom Sveučilištu sredstva su umanjena za 42% u odnosu na 
ranije planirana i dogovorena. Nakon što je objavljen prijedlog proračuna 
Sveučilište u Zadru se u dva navrata napismeno obratilo Ministru, ali 
nije dobilo odgovor. Stanislava Rogić rekla je da je Ministar upoznat s 
ovim pitanjem te da će se obaviti razgovori s Sveučilištem u Zadru u vezi 
s kapitalnim ulaganjima. RZ donio je 
 

ZAKLJUČAK 
 
RZ podržava prijedlog Sveučilišta u Zadru da se s predstavnicima 
MZOŠ ponovno razmotri plan kapitalnih ulaganja u Sveučilište u 
Zadru jer su sredstva u planu državnog proračuna za 2007. godinu 
tom Sveučilištu umanjena za 42%. 
 
Prof. dr. sc. Gordana Kralik istaknula je da je Sveučilište J. J. 
Strossmayera u Osijeku potpisalo ugovor s bankom u vezi s stambenim 
kreditiranjem, ali predstavnici te banke nisu bili pozvani na sastanke u 
MZOŠ iako su izrazili spremnost da smanje ugovoreni iznos kamata. 
Sveučilište je već tri puta izvijestilo MZOŠ i napismeno molilo da se 
pozove predstavnik banke na razgovor u Ministarstvo i da se kamatna 
stopa za stambeno kreditiranje smanji. Međutim, iz Ministarstva nije 
dobiven nikakav odgovor. Stoga, po četvrti put rektorica moli 
predstavnike MZOŠ da dođu na razgovor. RZ donio je  
 
 

ZAKLJUČAK 
 
RZ podržava prijedlog Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 
Osijeku da se što prije organizira sastanak između predstavnika toga 
Sveučilišta, predstavnika MZOŠ i predstavnika banke s kojom je 
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Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku potpisalo ugovor, a 
u vezi s već dogovorenim povoljnijim uvjetima kreditiranja. 
 
Prof. dr. sc. Zdravko Lenac predložio je da se u dnevni red sljedeće 
sjednice Senata uvrsti i točka u vezi s uvođenjem novog programa 
Voyager u  sveučilišni knjižnični sustav. RZ donio je  
 

ZAKLJUČAK 
 
Na sljedeću sjednicu Senata pozvat će se ravnatelj Nacionalne i 
sveučilišne knjižnice u Zagrebu dr. sc. Josip Stipanov i ravnateljica 
knjižnice Sveučilišta u Rijeci gospođa Senka Tomljanović, a u vezi  s 
novim programskim sustavom  vođenja sveučilišnih  knjižnica.  
 
Na prijedlog Davora Rajčića, dipl. iur. RZ donio je   
 
 

ZAKLJUČAK 
 
RZ preporuča sveučilištima da svoje predstavnike (prodekane za 
nastavu, tajnike i voditelje studentskih referada) pošalju na 
savjetovanje u vezi s iskustvima u primjeni ECTS bodova koje će se 
održati 30. studenoga i 1. prosinca 2006. na Plitvicama. 
 
Budući da je RZ raspravio sve točke dnevnog reda te donio zaključke po 
tim točkama, predsjedavajući se zahvalio članovima RZ i svim nazočnim 
na sudjelovanju u radu sjednice te je najavio da će se sljedeća sjednica 
Rektorskog zbora održati sredinom prosinca 2006. u Dubrovniku, u 
novoj zgradi rektorata Sveučilišta u Dubrovniku.  
 
 
 
Zaključeno u 17,00 sati. 
  
 
 
Zapisnik sastavio:          Predsjednik Rektorskog zbora: 
        
 
Dalibor Ivušić, dipl. iur.         prof. dr. sc. Mateo Milković, v. r. 
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